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ری و مروری بر کتاب  هندسه در ه مع

  کاربرد آن در آموزش ریاضی

  اکرب زمانی لنجانینوشتۀ 

های سنتی اسالمی   .۱۳۹۵ -گی تفریحی شهرداری اصفهاننارش: سازمان فرهن -به سفارش پژوهشکدۀ ه

  ١عصارزادگاننرگس 

دبیر ریاضــِی  ۱۳۸۲، تا سال ریاضی آموزش در آن کاربرد و معماری هنر در هندسهنویسندۀ کتاِب 
 به کارهای پژوهش پرداختــه اســت. وی عالقــۀ  دبیرستان

ً
های استان اصفهان بوده و از آن پس تماما

هــای  هــا و همــایش وافری به پژوهش و فعالیت در زمینۀ تاریخ ریاضی و هندسه دارد و در کنفرانس
کارگاه داشته و مقاالت متعددی در همین حوزه در نشریات  برگزاریبسیاری شرکت جسته، سخنرانی و 

صفحه، مصّور و در قطع رحلی  ۴۲۰مختلف به چاپ رسانده است. کتاب حاضر، کتاب جامعی در 
ری کاربرد دارد کا هایی است که در هنرهای اسالمی به ویژه کاشی است. کتاب شامل جزئیاِت ترسیم

ــارۀ موضــوع گســترش دهــد. همچنــین توانــد بیــنش مخاطــب را و مــی حــاوِی تابلوهــایی از  درب
کند که درصدد است  های مساجد و ابنیۀ تاریخی است. نویسنده در مقدمۀ کتاب اشاره می کاری کاشی

تخراج کند کاری، اصول ریاضی و هندسۀ موجود در این روابط را اس با بررسی ارتباط هندسه و کاشی
ریزی و  تا از این طریق، عالوه بر شناساندِن نحوۀ کار استادکاران سنتی، اصول استخراج شده در برنامه

استفاده از تاریخ ریاضی و هندســه در ). ۲۱تدوین اهداف در نظام آموزش ریاضی به کار رود (ص
تا فرایندهای ریاضِی حــل دهد  تواند اهمیت داشته باشد: به افراد اجازه می آموزش به چند دلیل می

ها را تجربه کنند؛ درک ماهیت ریاضی یعنی این مطلب که ریاضیات هیچگاه  مسئله و ساختن برهان
کنند که  دهد؛ افراد مشاهده می هایی برای بسط وجود دارد را گسترش می یابد و همیشه ایده پایان نمی

ز مطالعات بعدی در ریاضی باشــد، تواند نقطۀ آغا دان می پایان یک کار ریاضی توسط یک ریاضی
دانان ایرانی باعث افزایش اعتماد  برند؛ بررسی کارهای ریاضی ای ریاضیات پی می یعنی به روند توسعه

  افزاید.  شود و بر انگیزه و شوق مطالعۀ ریاضیات در افراد می به نفس مخاطبان می

                                                    
1. narges.assarzadegan@gmail.com 
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تواند به  کتاب شش فصل دارد و هر فصل می
پیشینۀ «. عنواِن فصل اول تنهایی یک کتاب باشد

ــی ــاط ریاض ــاران و  ارتب ــا معم ــالمی ب ــان اس دان
است. در مقدمۀ ایــن فصــل  »کاران سنتی کاشی

ت نقش هندســه در هنرهــای اســالمی و به اهمی
کاربرد آن در آموزش اشاره شده اســت. در ایــن 

ها و برخی  نامه، آثار علمی، رساله فصل، زندگی
انــانی چــون د مسائل جالب توجه و آثار ریاضــی

بن قــّره، ابــراهیم ســنان،  هیثم، کرجی، ثابت  ابن
الدین  سجزی، ابوسهل کوهی، بوزجانی و غیاث

جمشید کاشانی معرفی و مرور شده است. برای 
نمونه، رسم پانزده ضلعی منتظم محاط در دایــره 

ــا پرگــار ــۀ ثابــت و کــاربرد آن در  یب ــا دهان ب
ای از  چنین به نامۀ منتشر نشده داده شده است. هم کاری از عبدالرحمان صوفی (رازی) شرح کاشی

بسجزی با عنوان  اشاره شده و چهار مســئله از ده  شیراز یعنه بعض مهندس هالأعن مسائل س ةاجو
یِر نمونه هــای  هایی که بــا ترســیم کاری هایی از کاشی مسئلۀ موجود در نامۀ مذکور بیان شده و تصو

  ). ۴۱ -۳۷مربوط به این مسائل همخوانی دارد، آورده شده است (ص 
هــا بــه ظــاهر  نویسندۀ کتاب به بعضی مسائل که توسط صنعتگران مطرح شده و تعــدادی از آن

های ابوالوفاء بوزجانی مبتکر هندسۀ عملی در اسالم را عرضه داشته  درست بوده اشاره کرده و برهان
های ترسیم تاق برگرفته از باب  تگران را اثبات کرده است. همچنین روشهای صنع و نادرستی روش

الدین جمشید کاشانی و محاسبۀ سطح یک خانۀ مقرنس از طریق روابط  غیاث الحساب  مفتاحنهم 
 خیشهای خیام و  ریاضی و هندسی تحلیل شده است. در پایان فصل اول اشارۀ کوتاهی به فعالیت

   در معماری شده است. ییبها
کنــد کــه گــاهی  اشــاره می» زیانگ رتیحتقریبات «ر مقدمۀ فصل دوم کتاب با عنوان نویسنده د

گیر است، لذا  و پرگار امکان پذیر نیست و رسِم شکِل دقیق، مشکل و وقت کش خطها با  ترسیم گره
ن از نبــوغ بردند که نشا ای برای ترسیم به کار می های تقریبِی هوشمندانه دانان راه هنرمندان و هندسه

ال وجود ؤشوند. اما این س حال این خطاها در ترسیم ظاهر نمی ). به هر۷۸ها دارد (ص  مبتکران آن
هــایی را  ها دست یافتند و آیا تنها با آزمون و خطا چنین روش دارد که هنرمندان چگونه به این روش

های معماران قــدیم را بــرای  کردند؟ نویسنده در این فصل محاسبات دقیق ریاضی و روش اجرا می
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کاری کاربرد دارنــد بیــان داشــته و  های هندسی که در هنرهای اسالمی از جمله کاشی ترسیم طرح
هشــت و  هو پیلــی، گــر هشمســ هرسم تقریبــی گــر  خطاها را محاسبه کرده است. برای نمونه، روش

شت و چهارلنگۀ طبل دار و موارد دیگر عرضه شده است. در ادامه، روش ترســیم چهارلنگه، گرۀ ه
های  دانیم برای پنج، هفت، ده، سیزده، هفده و نوزده ضلعی به روش های گوناگون که می چندضلعی

الدوله و بوزجانی و ... مطرح شده است. در ادامۀ این فصل  ای نیاز دارد، از عبدالغفار نجم خالقانه
ضلعی و مثلث متساوی االضالع و شانزده ضــلعی منــتظم محــاط در  رسم مربع و هشت های روش

دایره بیان شده است. در پایان فصل دوم روش تبدیل هوشمندانۀ مربع به دایره در گنبدها که معماران 
دانستند بیان شده اســت. همچنــین روش ترســیم گرهــی از  را می ها آنایرانی از دو هزار سال پیش 

های اقلیدسی قابــل رســم نیســت امــا بــا مقــاطع  و پرگار و روش کش خطناشناخته که با  ای هنسخ
  ). ۱۰۸طرح شده است (ص  ١مخروطی ممکن است به نقل از هوخندایک

  
  کتاب) ۲۷۲(ص  ارترنج شبستان شمالی مسجد جامع اصفهانچ

کنــد کــه بشــر بــرای  اشــاره می» تقسیم اشــکال« نویسنده در مقدمۀ فصل سوم کتاب با عنوان 
نخستین بار وقتی به اندیشۀ مالکیت مزارع افتاد ناچــار بــه تقســیم اشــکال شــد کــه پیشــینۀ آن بــه 

 سازی و کاهش دور ریز مصالح به این کاران و نجاران نیز برای بهینه گردد. کاشی باز می انیثاغورثیف
). در این فصل جزئیات زیادی در خصوص تبدیل اشکال هندسی ۱۱۲مند بودند (ص مبحث عالقه

 هشت ضلعی منتظم به مربع، تبدیل سه مربع به یک مربع، پنج ضلعی به مثلثی که با 
ً
گوناگون مثال

اســالمی و اروپــایی از جملــه  دورۀ دانان آن هم مســاحت اســت و مــوارد فــراوان دیگــر از ریاضــی

                                                    
  استاد ریاضیات تاریخ علم دانشگاه اوترخت هلند. .١
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الدوله، دیوید ولز و ... طرح شده است. در پایــان ایــن فصــل ده  الممالک، نجم ، مهندسبوزجانی
  ها آمده است.  مسئله مربوط به تقسیم شکل

  
  کتاب) ۳۹۵(ص  هندسی ایرانی یکار یکاشهندسی اثر ِاِشر، الهام گرفته از  یکار یکاشعکسی از یک 

اســت. نویســنده در مقدمــۀ » در گره چینیها  مایۀ گره اصل و منشأ نقش«فصل چهارم با عنوان 
های اصلِی به  مایۀ گره های فراوان دریافته که منشأ نقش کند که پس از پژوهش فصل چهارم بیان می

از ایــن رو، در ایــن ۱۶۸کار رفته در هنرهای اسالمی، مثلث طالیی و مثلث شاخص است (ص   .(
اند، ســپس  ل طالیــی معرفــی شــدههای طالیی و شاخص، مستطی فصل ابتدا نسبت طالیی، مثلث

نسبت طالیی در پنج ضلعی منتظم و ستارۀ پنج پر از طریق رسم شکل شــرح داده شــده اســت. در 
کند، ترنج تند، ترقه، پابزی و...  ۀ، ترنج کند، طبل، شمسدان سرمهها (مثل پنج کند،  مایه ادامه نقش

هــا و تصــاویری از  کدیگر و نیــز ترکیــب آنها به ی ها با مثلث طالیی و نحوۀ تبدیل آن ) و ارتباط آن
های جدیدی کــه  های ابنیۀ تاریخی آمده است. در پایان این فصل طرح کاری ها در کاشی کاربرد آن

  ها به دست آید توسط نویسنده عرضه شده است.  تواند از تکرار نقش مایۀ گره می
های مسجد جامع  کاری شیها و کا تحلیل و بازخوانی ترسیمات هندسِی تاق«عنوان فصل پنجم 

کند که در این فصل ســعی شــده تعــدادی از ترســیمات  است. مؤلف در مقدمه بیان می» اصفهان
های مسجد جامع اصــفهان را کــه رســم  ها و ترسیمات آجرِی تاق بری ها و گچ کاری هندسی کاشی

ل، ترسیمات ). در این فص۲۰۸آموزان آسان است مطرح نماید (ص  ها برای دانشجویان و دانش آن
یسنده، و تصویر آن م) ۱۹۷۲( ١گالــدیریمسجد جامع ها که از کتاب  آجرِی هشتاد و یک تاق از نو

هــای مســجد  بری اد و سه مورد از نقوش هندسی و گــچهشت نیهمچنگرفته شده عرضه شده است. 
  جامع از لحاظ هندسی تحلیل شده است. 

                                                    
1. E. Galdieri 
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نــر اســت. در ایــن فصــل ابتــدا تاریخچــۀ ه» و ریاضــیات یکــار یکاشــ«عنواِن فصــل ششــم 
 ١ارترنج بیان شده است.و اثبات قضیۀ فیثاغورس به کمک چ ترنجکاری، نمادهایی چون چار کاشی

بیشتر موارد مطرح شده در این فصل کاربرد آموزشی در سطح ریاضیات و هندسۀ دبیرستانی دارد. 
هایی در صفحۀ شطرنجی،  ها، قضیۀ پیک، ترسیم رپیچبرد دنبالۀ هندسی، تقارن، مابرای مثال، کار

دان و هنرمند هلندی  پرکن و در پایان فصل آثار ِاِشر ریاضی های صفحه مسئلۀ ترسیمی، منحنی ۸۷
  و تعدادی ترسیم که نویسندۀ کتاب از وی الهام گرفته مطرح شده است.

نان دیــدم کــه هــیچ کــس چ«چنان که نویسنده در مقدمۀ کتاب از عماد کاتب نقل کرده است: 
نویسد، اال که چون روز دیگر در آن بنگرد، گوید اگر فالن سخن چنان بودی، بهتر گشتی  کتابی نمی

رغم کوشــش بســیار نویســنده بــرای  ، علــی»تــر آمــدی و اگر فالن حکم بر آن افزوده شدی، نیــک
محتــوای هــر رسد. نخست این که شــاید  سازماندهی مناسب مطالب کتاب، چند نکته به نظر می

فصل به طور جداگانه انسجام و هماهنگی قابل قبولی داشته باشد، اما انسجام مطالب کــل کتــاب 
قانع کننده نیست. برای نمونه، در بین مطالبی از تــاریخ ریاضــیات اســالمی مســائلی از تورنمنــت 

 به ترسیم۳۱۴شهرها گنجانده شده است (ص 
ً
ها و  تاقهای هندسِی  ). در مورد فصل پنجم که صرفا

کنــد بــه فضــایی  های مسجد جامع اصفهان تعلق دارد، خواننده حس می ها و گچ بری کاری کاشی
شناسِی کتاب ناقص بــه نظــر  های پیشین و پسین وارد شده است. همچنین کتاب ناهمگون با فصل

مواردی در کتاب وجود دارد که منبع آن مشخص نیست (برای مثال، صفحۀ  می  ). از دیگر۱۲۲آید. 
ها از دقت کافی  تری نیاز دارد. بعضی ترسیم رسد کتاب به ویرایش علمی و ادبی دقیق سو، به نظر می

هــای  برخوردار نیست. همچنین، هدف از گنجاندن تعداد زیادی مسئله بدون حل در برخی بخش
 انتهای فصل) مشخص نیست. 

ً
  کتاب (نه لزوما

توانــد مرجــع  ای تدوین آن شده اســت، میبدیهی است این کتاب با تالش قابل تحسینی که بر
یان رشته مناسبی برای معلمان، دانش های ریاضی و معماری باشد تا به  آموزان دبیرستانی و دانشجو

ــر و معمــاری دســت درک گســترده ــین ریاضــیات و هن ــاط ب ــنهاد می  تری از ارتب ــد. پیش ــود  یابن ش
هــای هندســۀ  ژوهش در تألیف کتابهای درسی از دستاوردهای این پ تألیف کتاب اندرکاران دست

  مدارس بهره جویند. 

                                                    
از محمــد بــاقری در خبرنامــۀ تــاریخ علــم (پژوهشــکدۀ » برخی خواص هندسی نقش چارترنج«در مورد نقش چارترنج بنگرید به مقالۀ  .١

  .۳۷- ۳۲، ص ۱۳۹۰، ۲۱و  ۲۰تاریخ علم دانشگاه تهران)، شمارۀ 




